MAMA I DZIECKO

SYNDROM KISS
U DZIECI
Młodego rodzica zaraz po narodzeniu dziecka czeka wiele wyzwań. Płacz noworodka
i nieprzespane noce na pewno brzmią znajomo w uszach młodych rodziców. Jednym
z tych wyzwań jest baczne obserwowanie nowego członka rodziny. Nadmierny płacz
może być jednym z objawów Syndromu Kiss. Nie jest to choroba, a zespół dolegliwości
i dysfunkcji jakie towarzyszą niemowlęciu w związku z nadwyrężeniem części szyjnej
kręgosłupa. Dochodzi do tego najczęściej w wyniku ciężkich porodów wspomaganych,
cesarskich cięć czy złego ułożenia dziecka w łonie matki jeszcze podczas trwania ciąży. Skrót „KISS” wziął się od angielskiego „Kinematic Imbalance due to Suboccipital
Stress”, czyli w dosłownym tłumaczeniu brak równowagi kinematycznej, związanej
z naprężeniem podpotylicznym. Nieleczony prowadzi do upośledzenia układu ruchu
dziecka. Szybko zdiagnozowany syndrom KISS jest całkowicie odwracalną dysfunkcją, dlatego też tak ważna jest obserwacja noworodków przez rodziców i zgłaszanie
każdej wątpliwości lekarzowi.

OBJAWY I OBSZARY OBJĘTE
SYNDROMEM
Syndrom KISS dotyka 8% noworodków
na całym świecie. Oznacza to globalny problem i konieczność zwiększenia
świadomości u rodziców. Częściej występuje u chłopców niż dziewczynek.
Zaburzenie dotyczy odcinka szyjnego kręgosłupa, a dokładniej połączenia kręgosłupa z czaszką. Dysfunkcje
związane z nadwyrężeniem dotyczą
układów stawowego, mięśniowego
i nerwowego. U zdecydowanej większości dolegliwości znikają same, jednak
u pozostałych dzieci brak terapii może
spowodować asymetryczny rozwój,
zaburzenia w poruszaniu oraz wraz ze
wzrostem dziecka ograniczenia w kontroli nad własnym ciałem.
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Objawy Syndromu KISS:

•

przechylanie główki w jedną stronę (cały czas tą samą), trudność
w utrzymaniu główki pośrodku,
częste leżenie z główką wygiętą
mocno do tyłu,

•

spanie tylko na jednej stronie ciała

•

nadmierna płaczliwość

•

nadmierne pobudzenie, problemy
z usypianiem dziecka,

•

wrażliwość na dotyk w okolicy
szyi,

•

asymetryczny kształt głowy,

•

większa ruchliwość jednej strony
ciała,

•

problemy z ssaniem piersi, wybieranie tylko jednej piersi do ssania,

•

problemy z trawieniem, zwłaszcza
częste kolki i ulewanie,

•

wycieranie włosów z jednej strony
głowy.

PRZYCZYNY
Badania dowodzą, że przyczyną Syndromu KISS u niemowląt jest ucisk lub naruszenie kręgosłupa dziecka, konsekwencją czego jest asymetryczne ułożenie
pierwszego kręgu. Taki uraz występuje
najczęściej w przypadku:
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•

•

•

nieprawidłowego ułożenia płodu
w łonie matki: podczas porodu
dziecko ułożone główką w górę,
przez co kręgosłup szyjny jest mocno uciskany;
ciężkiego porodu wymagającego
wspomagania kleszczami: sam
ucisk kleszczy powoduje naruszenie kręgosłupa dziecka, w przeciwieństwie do fizjologicznego parcia
matki przy porodzie zostaje użyta
mocniejsza siła, która jest mocnym
obciążeniem dla noworodka;
pomoc położnika w fazie parcia:
ciągnięcie dziecka przez osoby
asystujące przy porodzie mogą
użyć zbyt dużej siły;

•

wagi dziecka powyżej 4000 g: takie
niemowlę jest poddane działaniu
bardzo dużej siły podczas porodu;

•

ciąże mnogie: poród przez cesarskie
cięcie;

•

choroby genetyczne.

NASTĘPSTWA NIELECZONEGO SYNDROMU KISS
Nieleczony, a wymagający terapii Syndrom KISS może powodować zakłócenia
oraz znaczne opóźnienia w rozwoju psychomotorycznym dziecka. W późniejszym
wieku dziecko może mieć problemy nie
tylko z wadą postawy oraz poruszaniem
się, ale także z rozwojem intelektualnym.
Mogą pojawić się problemy z koncen-

tracją i zdolnością do nauki. Często obserwowane są kłopoty z nauką pisania
i czytania. Słaba koordynacja ruchowa,
trudności z utrzymaniem równowagi,
może nawet rozwinąć się skolioza.
Badania mówią też o wahaniach nastroju,
wybuchach złości, braku cierpliwości oraz
o częstych napadach agresji. Najczęściej
można skojarzyć takie objawy jako podobne do Zespołu Nadpobudliwości
Psychoruchowej (ADHD). U dzieci z Syndromem KISS zauważono częste bóle
głowy, z czego mogą wynikać problemy
z zachowaniem i ogólne rozdrażnienie.
Dzieci, w przeciwieństwie do dorosłych,
bardzo szybko przyzwyczajają się do otaczających warunków, czy to
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otoczenia czy też warunków fizycznych.
W związku z tym uczą się funkcjonować
z wadą postawy. Nie jest to dla nich jednak korzystne. Wady, które mają z czasem
znacznie się pogłębiają i im dłużej to trwa,
tym gorzej o sukces terapii.

•

terapii manualnej: polega na pracy
rąk fizjoterapeuty, który za pomocą
odpowiedniego masażu mobilizuje
nadwyrężony staw dziecka do pracy,
przez co zwiększa się ruchomość
główki, podczas zabiegów aktywowana zostaje także mniej ruchoma
część ciała dziecka;

•

terapii czaszkowo-krzyżowej: to tak
naprawdę odłam terapii manualnej,
fizjoterapeuci skupiają się na masażu
i delikatnym uciskaniu czaszki oraz
kręgosłupa;

•

terapii NDT Bobath: polega na pokierowaniu prawidłowym rozwojem
ruchowym dziecka, fizjoterapeuci
pracują nad wygaszaniem nieprawidłowych odruchów oraz wywoływaniem prawidłowych.

TERAPIA
Im szybciej zostanie postawiona prawidłowa diagnoza, tym szybciej będzie
można rozpocząć terapię. Moment,
w którym to rozpoczęcie nastąpi
jest kluczowy, ponieważ im szybciej
zaczniemy tym mniejsze prawdopodobieństwo, że dziecko nie nabędzie
trwałych wad postawy. Jeśli lekarz
zdiagnozuje Syndrom KISS, należy zacząć rehabilitację, prowadzoną przez
wykwalifikowanego fizjoterapeutę.
Zabiegi nie są bolesne i mają bardzo
dobrą skuteczność.
Fizjoterapeuci najczęściej skupiają się na
trzech typach zabiegów opartych na:
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Praca fizjoterapeutów musi mieć przełożenie także na pracę z dzieckiem

w domu. Żadne z ćwiczeń, które zostaną przedstawione na terapii, nie da
odpowiedniego efektu, jeśli nie będzie
wykonywane w warunkach domowych.
Terapeuci przygotowują opiekunów na
to, jak pracować z dzieckiem. Dlatego
tak ważne jest zaangażowanie rodziców
w terapię. Badania dowodzą, że odpowiednio szybko zdiagnozowane niemowlę z Syndromem KISS jest w stanie
całkowicie wyzdrowieć. Potrzebna jest do
tego odpowiednia fizjoterapia oraz duże
zaangażowanie rodziców w kształtowanie prawidłowych nawyków ruchowych
dziecka. Oprócz tego, przede wszystkim
kluczową rolę odgrywa czujność rodziców. Obserwacja nowego członka swojej
rodziny to najważniejsze z zadań, jakie
spoczywają na rodzicach. Nie bójmy się
zadawać pytań w walce o dobro naszego dziecka.
MARTYNA PIOTROWSKA
Pracownik Apteki

Suplement diety

W okresie sezonoWych
przeziębień

• Zawiera pelargonię afrykańską, która pomaga
łagodzić problemy układu oddechowego, takie
jak kaszel i dolegliwości gardła
• Witamina C i cynk pomagają w prawidłowym
funkcjonowaniu układu odpornościowego.
• Bez dodatku cukru
• Rozgrzewa

Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.

ODPORNOŚĆ
Dla całej RODziNy
WITAMINA D3

RUTYNA

WITAMINA C

CZARNY BEZ

CYNK

DZIKA RÓŻA

Witamina C, D oraz Cynk pomagają W praWiDłoWym funkCjonoWaniu ukłaDu oDpornośCioWego.
zróWnoWażona Dieta i zDroWy tryb żyCia są istotne Dla zaChoWania zDroWia. szCzegóły na WWW.plusssz.pl

